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Link til mobil prototype
Link til tablet prototype

Flowchart

Her ses mit flowchart over min app, har valgt den opsætning for at gøre det mest overskueligt.

Målgruppe
Min målgruppe er primært unge i alderen 18-35 år men også ældre, da den tilegner sig lige fra den
studerende til den nyskilte familiemedlem som skal have en bolig hurtigt.

Signe 22 år
Signe er pige på 22år som bor i jylland, hun er lige blevet optaget på DTU Lyngby, der er desværre ingen
studieboliger da der er så mange studerende på skolen som har optaget dem.
Hun har ikke mange penge da hun nu bliver studerende, hun ville derfor gerne bo billigt nær skolen, hendes
mål ville være at finde et værelse som hun kunne leje de år hun er i skole, til billige penge.

Søren 38år
Søren er en mand på 38år der lige er gået fra hans kæreste, da han ikke kan bo på hans venners sofa indtil
han finder et sted at bo, søger han derfor en hurtig løsning, en lejlighed han kan flytte ind i til han finder
noget fast senere hen.
Hans mål er at finde noget der kan flyttes ind i med det samme og så betyder det ikke noget om det er 1 år
eller 4år.

Ikon design
Valgte at lave mit logo som et hus og et højhus der er sat sammen og ender ud
med knæk til sidst, det skal forstille et abstrakt Q da min side hedder Quick Bolig,
har lavet det simpelt og i en størrelse jeg synes passer godt til siden.

Har lavet en favorit knap der skal kunne trykkes på så den valgte bolig er gemt

når den er gemt ser den sådan ud:

Har også lavet profil logoet og burgermenu logoet

Layout
Mit layout er meget simpelt da det skal være nemt og overskueligt at finde rundt i, har denne forside hvor
man ser en header med logo og navn, en navbar med en profil login og bruger menu, og så en let og
boligmenu.

Profil under profil kan man oprette sig så man får adgang til kunne gemme favoritter, og gemme
specificeret søgninger.

Avanceret søgning herunder kan man finde et kort, søge i specifikke byer, regioner og radius fra byer, man
kan gemme valgte søgninger og få notifikationer om hvis der skulle komme ændringer på ens gemte
søgning.
Kontakt Der kan man finder udviklerens kontakt hvis der skulle opstå problemer med appen eller andre
ting.

